
 

 

08/2 број: 404-1-4/20-26 

27.03.2020. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Реагенаса, изузев 

за трансфузију, број јн 404-1-110/20-4, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 25.03.2020. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевима за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Реагенаса, изузев за трансфузију, број ЈН 404-1-110/20-4, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр.1:  Наиме, у конкурсној документацији, одељку II – Техничка спецификација, дефинисано је 
да је потребно доставити “Изјаву понуђача дату на сопственом обрасцу, потписану од стране 
овлашћеног лица, да понуђена добра у моменту испоруке морају бити са роком трајања не краћим од 
12 месеци од дана испоруке, односно, за понуђена медицинска средства чији је произвођачки рок од 12 
месеци или краће, у моменту испоруке рок трајања не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, за 
шта доказ понуђач доставља изјаву на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица“. 
 
Молимо вас да размотрите могућност скраћивања рока трајања са 12 на 6 месеци у моменту испоруке, а 

за добра чији је произвођачки рок краћи од годину дана да уместо 2/3 произвођачког рока у моменту 

испоруке буде дефинисан 1/3 произвођачки рок.  

Имајући у виду ванредну ситуацију у Републици Србији, као и у целом свету, сугеришемо вам наведено 

из разлога што ће ванредна ситуација сигурно трајати одређено време, те ни један произвођач неће бити 

у могућности да са сигурношћу гарантује испоруку добара поштујући дате рокове. Надамо се да ћете 

наћи разумно и најадекватније решење, све у циљу испуњења уговорних обавеза.  

Одговор бр. 1: Комисија не прихвата сугестију заинтересованог лица, те сходно томе остаје при 

наводима у конкурсној документацији. 

 
Питање бр.2:  У вези дефинисаних количина у Партији 63 - Reagensi i potrošni materijal za imunohemijske 
analizatore model  LIAISON XL i LIAISON, молимо вас да због датих већих количина за Витамин Д, укупна 
вредност партије буде 41.000.000,00. Хвала унапред на разматрању захтева. 
 

Одговор бр. 2: Као што је дефинисано у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у 

делу „Техничка спецификација!, на страни 4, количине добара наведених у Прилогу Б–Teхничка 

спецификација/Списак  партија/ставки су  оквирне  количине  за  потребе  здравствених  установа 

наведених у Прилогу А–Списак здравствених установа и то за период од 12(дванаест) месеци. 

Наведене количине представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити 

здравственим установамаиз Плана мреже, у складу са њиховим потребама. Укупна уговорена 

количина реагенаса, зависи од потреба здравствених установа и може да се разликује од 

количина наведених у Прилогу Б -Техничка спецификација/Списак партија/ставки.  

Сходно наведеном, Комисија остаје при наводима из конкурсне. 
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Питање бр. 3: Молимо вас за измену назива партије 154 - Diacon kontrola za urine za analizatore model 
Autolyzer i Autolyzer 450, тако да би сада требало да гласи „Reagensi za analizatore model Autolyzer i 
Autolyzer 450“, из разлога што су предмет партије реагенси за оба анализатора.  
 

Одговор бр. 3: Комисија не прихвата примедбу заинтересованог лица, из разлога што су ставке у 

партији дефинисане као реагенси. Сходно наведеном, Комисија остаје при наводима из конкурсне. 

Питање бр. 4: У партији 173 - Reagensi za biohemijski analizator NycoCard Reader 2, неопходна је измена i 
izbacivanje stavke pod rednim brojem 4 - D dimer, јер је укинута производња оваг артикла. 
Услед ових промена било је неопходно да корисницима обезбедимо алтернативно решење у виду теста 

исте намене, и то Afias D-dimer, произвођача XXXXX, који се изводи на анализатору Afias 1 истог 

произвођача. Како би Корисник могао неометано да пружа услугу одређивања овог теста, неопходно је 

направити додатну партију у којој би се нашао тест Afias D dimer, kontrola i kalibrator са количинама и 

процењеном вредности која би требало да буде 700.000,00 без ПДВ-а, или наведено убацити у 

предметну партију. 

Редни број 
ставке 

Назив ставке 
Јединица 

мере 
Величина 
паковања 

Количина 

1 Afias D dimer pakovanje 24 testa 40 

2 Afias D dimer control Pakovanje 2x0,5ml 6 

3 Afias D dimer calibrator Pakovanje 2x0,5ml 6 

 

Молимо вас да размотрите предметни захтев и извршите корекцију и измену конкурсне документације, на 

начин да омогућите понуђачу подношење прихватљиве понуде.  

Доказ: писмо произвођача о прекиду производње D dimer 

Одговор бр. 4: Наручилац је пре покретања поступка спровео истраживање тржишта и том 

приликом добио информативне понуде за наведене ставке, односно није имао сазнање о прекиду 

производње D dimer теста за апарат NycoCard Reader 2. Сходно наведеном, Комисија не прихвата 

сугестију заинтересованог лица, односно остаје при наводима у конкурсној документацији. 

Питање бр. 5: Да ли је могуће да се рок за отварање понуда, предвиђен датум 01.04.2020. године 
помери, односно одложи до окончања ванредног стања  кризе изазване корона вирусом, односно да се 
тендер поништи, и то из следећих разлога: 

-   Немогућности одржавања јавног отварања понуда услед забране окупљања већег броја лица ( више 
од 5 ) у затвореним просторима 

-   Отежаног увоза из разлога прекида авио саобраћаја и знатног успоравања камионског  саобраћаја, 
чиме је отежано или онемогућено давање јасних и одрживих рокова допреме 

-   Немогућности гарантовања рокова И количина из разлога јер се делом производни погони 
инодобављача налазе у земљама највише погодјеним вирусом ( Италија, Шпанија ) те је непознаница да 
ли ће, којим капацитетом И са којим државним ограничењима извоза ови погони, али И други лоцирани у 
САД И Европи наставити да раде у следећим месецима и првенствено из разлога што је могуће да додје 
до поремећаја у снабдевању тренутно уговорених корисника из разлога што што страни производјач има 
више дистрибутера у Србији али се на овај тендер мозе јавити само један, чиме може да додје до 
поремећаја у већ уговореним испорукама 



 

 
На крају напомињемо да је већина добављача обезбедила довољне количине реагенаса за нареди 
период и врши несметано снадбевање по постојећим Уговорима. 

 

Одговор бр. 5: У складу са Обавештењем у вези са спровођењем поступака јавних набавки у току 

ванредног стања, објављеног на сајту Управе за јавне набавке дана 24.3.2020. године у ком се 

наводи „Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки да су и током проглашеног 

ванредног стања, у обавези да поступају у свему у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), укључујући и 

рокове за подношењe понуда, поступак јавног отварања понуда, вршење увида у документацију о 

спроведеном поступку од стране заинтересованих понуђача и др“, а имајући у виду чињеницу да 

су у питању реагенси, који су неопходни за различите врсте испитивања у циљу обезбеђивања  

несметаног рада свих здравствених установа  секундарног и терцијарног нивоа здравствене 

заштите (клиничких центара, клиничко болничких центара и општих болница у Републици Србији), 

Комисија не прихвата захтев Наручиоца да се одложи отварање понуда у предметном постпку 

јавне набавке. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 


